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لوهنغرين

سلسلة األوپرا 
والمسرح العالمي
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َل مِلُك اأملانيا هرنيخ در ڤوغلر، وجنوُدُه، ببهاٍء عظيٍم اإىل اأر�ِص اأنتويرپن  يف القرِن العا�رِش، و�سَ

ٌة حيُث تنت�رُش املروُج  يف هوّلندا. تَقُع اأنتويرپن على �سفاِف نهِر �سيلد، وهي منطقٌة هادئٌة وم�سامِلَ

َجِة ذهابًا واإيابًا. ا�ستدعى املِلُك هرنيخ ُنبالَء برابنت و�سعَبها 
ِّ
اخل�رشاُء على طوِل اجلداِوِل املتعر

ليجتمعوا حتَت �شجرِة بّلوٍط قدميٍة ُتدعى �شَجَرُة احُلكم.
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عندما اجتَمَع �ُسّكاُن برابنت، نفَخ اأرَبَعُة بّواقنَي باأبواِقهم. عندئٍذ، نه�َص املِلُك هرنيخ من مقَعِدِه 

وَفَتَح يديِه واأعَلن:

 املعاِرُك الطاِحَنُة �سدَّ الهنغارّينَي امُلتوّح�سني، 
ُّ
ــ  »يا �سعَب برابنت! فليباِرككم اهلل! بينما ت�ستمر

حميُت هذه البالَد قدَر امُل�ستطاع. اأّما اليوم، فاإّن تهديَد العدوِّ اأ�سبَح اأقوى، لذِلَك حاَن الوقُت لتكاُتِف 

اخل�ساَرِة يف هذا  اأّنُكم خ�رِشُت دوَقكم وعانيُتم من هذه  �َسِمعُت  لقد  بلِدنا.  اجلهوِد حلمايِة �رشِف 

الوقِت احلا�ِسم. ولكْن يبدو اأّن الفو�سى واخلالفاِت اأكَثُ مّما توّقعت. ح�سنًا، اأريُد اأن ُيخرَبين اأحُدكم 

ُق بالنزاعاِت والفو�سى«. مَل دوقّيُة برابنت ُتزَّ

ا�ستاأَذَن الكونت فريدريخ ڤون تيلرامند امَلِلَك ووَقَف ي�رَشح:

وابَنُه  اإل�سا  ابنَتُه  تاِركًا  برابنت  تويّفَ دوق  املِلك. منُذ وقٍت ق�سرٍي،  يا جاللَة  �ساأ�رَشُح  »اأنا  ــ 

 بعَد اأن اأتزّوَج اإل�سا. ولكن...«.
ِّ
غوتفريد يف و�سايتي لأهَتمَّ بغوتفريد دوِقنا امل�ستقبلي

َح للمِلِك اأّن اإل�سا قتلْت اأخاها بَرمِيِه يف ِبركٍة رغَبًة منها يف  َف الكونت تيلرامند للحَظٍة و�رَشَ توقَّ

َج ِعَو�سًا منها اأورترود، ابنَة دوِق فري�سالند،  اأن ت�سِبَح هي الّدوقة. لذِلَك َعَدَل عن الّزواِج منها وتزوَّ

َمها اإىل املِلِك يف ما بعد. التي قدَّ

ــ »بُحكِمَك العاِدِل، اأرجوَك اأن تعاِقَب اإل�سا ڤون برابنت وُتَعّيَنني دوقًا لربابنت«.

اإل�سا، لكّن الآخرين ت�ساءلوا يف  َعُه ُجرُم  هم روَّ اأحَدَث كالُم تيلرامند بلَبَلًة بنَي اجُلموع. َبع�سُ

املقابِل ما اإذا كانت اإل�سا قد ارتَكَبْت فعاًل جرميًة مماثلة.
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اأبي�َص  اإل�سا مرتدَيًة ثوبًا  اإل�سا. تقّدمت  باأن ينادوا  املِلُك هرنيخ  اأَمَر  الفوِر،  وعلى 

ووقفْت مكتئبًة كاأّنها على و�َسِك النهيار. اأّما النا�ُص الذيَن كانوا ينظروَن اإىل ِرجَليها، 

بًا منها لرتكاِبها هذه اجلرميَة اعرتاُه ال�سكُّ من  فاأ�ِسفوا عليها، ومن كاَن منُهم غا�سِ

ِة الكونت تيلرامند بعدما راآها مبثِل هذه الطهارة. ق�سَّ

ٍع اأماَم امللِك ف�ساأَلها: انحنْت اإل�سا بتوا�سُ

ــ »اأتعرفنَي نوَع اجلرمَيِة التي ارتكبِتها؟ ماذا �ستقولنَي لُتدافعي عن نف�ِسِك ولُتثبتي 

براءَتِك من اجلرميِة امُلرّوعة؟«.

تيلرامند  الكونت  اإىل  ونَظَرْت  راأ�َسها  اإل�سا  َرَفَعْت  اإيجابًا،  براأ�ِسها  تومَئ  اأن  وقبَل 

امَللُك  �ساأَلها  احلزينتان.  عيناها  فاغَرورقت  ترَتِع�ُص  وهي  �سفَتيها  ْت  وع�سَّ واأورترود 

ثانيًة:

ِك مذِنَبٌة؟«. ــ »اأتوؤّكديَن اأنَّ

َقْت يف البعيِد، ثّم تَتَمْت ب�سوٍت �سعيٍف:  ارتبَكْت اإل�سا وحدَّ

من  ني  يخلِّ�سَ اأن  هلِل  �شّليُت  الأليَمِة  الذكرياِت  كلِّ  من  َر 
ّ
لأحتر امل�شكني!  »اأخي  ــ 

احلزِن كلِِّه الذي ميالأُ قلبي.. ولقد ا�ستجاَب اهلُل ل�سلواتي«.

حنَي راآها اجلمُع ُتَتمِتُم بهذه الطريقِة بداأوا ياأ�سفوَن حلاِلها:

ِة احلزن«. ــ »امل�سكينُة مل تُعد متما�سكًة من �سدَّ

ّيًا.  ــ »يف تلَك اللحَظِة، اأتى فاِر�ٌص جميٌل يرتدي ِدرعًا لِمعًا ويحِمُل بوقًا و�َسيفًا ف�سّ

ِح اأّنه فار�ٌص مر�َسٌل من عنِد اهلل«. من املَرجَّ

ِتها ف�َسَعَر الكونت تيلرامند بالنزعاج ف�ساَح: انَدَمَج النا�ُص بق�سَّ

ــ »اأّيها النا�ص! هذا هو خمّطُطها ال�رشّيُر لإْخفاِء ذنِبها! ل تَدعوها تخدُعكم بكالِمها 

احللو!«.
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َتُه حقيقّيٌة، َطَلَب اأن يتحّدى اأحداً يف مبارزٍة: وليثِبَت اأّن ق�سّ

ــ »اإن مل تكن اإل�سا مذِنَبًة، فاهلُل �سوف يعاِقُبني«.

َنظَر املِلُك اإىل الكونِت تيلرامند الذي ل حدوَد لثقِته بنف�ِسِه، و�ساأَل اإل�سا:

اأُتريديَن اأن يداِفَع عنِك الكونت ويحاِرَب وُيخاِطَر بحياِتِه يف  اأ�ساأَلِك.   اأن 
َّ
ــ »علي

هذه املحاكمة؟«.

ٍد اأجابت اإل�سا: ومن دوِن تردُّ

ــ »نعم، اأريُد ذِلك...«.

وانتَظَر اجلمُع الف�سويلُّ ما �ست�سيُفُه، فاأكمَلْت �ساِرَدَة الذهن:

ٌة لأ�َسلَِّم نف�سي للفاِر�ِص الذي �سوَف ُيزيُل العاَر عن ا�سمي لأّنُه هو من  ــ »اأنا ُم�ستِعدَّ

اأنتظر«.

عندما اأنهت كالَمها، �رَشَخ امُلنادي باأمٍر من امللك:

ْم،  فليتقدَّ برابنت  ڤون  اإل�سا  اأجِل  من  املحاربَة  يودُّ  فاِر�ٍص  اأيُّ  بينكم  كاَن  »اإن  ــ 

اأ�رِشعوا اإىل الأمام«.

َم ال�سمت. ومع ا�ستمراِر ال�سمِت، ظَهَرْت  ومع اأّن �سوَت امُلنادي كان قوّيًا جداً، خيَّ

ّجوَن وَعَلِت ابِت�ساَمُة الن�رِش  عالماُت احَلرَيِة على وجِه اإل�سا ال�ُسجاعة. بداأ النا�ُص ي�سُ

على وجِه الكونت تيلرامند.

ــ »فليتقّدِم الفاِر�ُص الذي يودُّ املحاربَة من اأجِل اإل�سا ڤون برابنت، اأ�رِشعوا اإىل الأمام«.

ُة �سوُت امُلنادي م�سحوبًا ب�سوِت البوِق، لكنَّ اأحداً مل يخرج. عندئٍذ، 
ّ
دّوى هذه املر

رَكَعْت اإل�سا واأخذْت ُت�سّلي بحرارٍة:

ــ »يا اإَلَه ال�سماواِت، اأرجوَك خّل�سني من هذه اللحظاِت اخلِطَرِة واأر�ِسْل اإيلَّ الفاِر�َص 

الذي اعتنى بي«.
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ويف تلَك اللحظِة بالذاِت، حَدَثْت اأُعجوَبٌة كما لو اأّن ال�سماواِت ا�ستجاَبْت ل�سلواِتها. ظَهَر مرِكٌب 

ُه بجَعٌة ويف داِخِلِه َوَقَف فاِر�ٌص بعّزِة نف�ٍص وكراَمٍة مرتديًا ِدرعًا 
ُّ
يف النهِر، بطريَقٍة �سحرّيٍة، جُتر

اأعيَنهم لأّنهم مل ي�سدِّقوا ما راأوُه ومل ي�ستطيعوا  الرائِع ففَركوا  النا�ُص بهذا الظهوِر  مّلاعًا. تفاجاأ 

تاُلَك اأنُف�ِسهم فاأطلقوا الُهتافات:

ــ »لقد اأتى الفاِر�ُص! ظَهَر فاِر�ُص اإل�سا!«.

ِة النهِر، �ساَحت اإل�سا متفاجئًة: َل املرِكُب اإىل �سفَّ وحنَي َو�سَ

ــ »اآه، يا اإلهي! اإّنه الفاِر�ُص الذي راأيُتُه يف اأحالمي«.



1313

الف�سّينِي يحِمُل على ظهِرِه درعًا مّلاعًا وعلى خا�رشِتِه بوقًا  الفاِر�ُص بلبا�ِسِه وخوذِتِه  كاَن 

اإّن الكونت تيلرامند الذي كاَن واِثقًا جداً من نف�سه مل ي�ستِطع اأن  اقًا، تامًا كما تخّيَلته. حّتى 
ّ
بر

 بينما تراَجَعت زوجُتُه اأورترود لدى روؤيِتها 
ِّ
َك �ساكنًا لأّنه كان مغموراً بُح�سوِر الفار�ِص امللكي

ّ
يحر

البجَعة.

ترّجَل الفاِر�ُص من املرِكِب ولطَف البجَعَة كما لو اأّنها اإن�ساٌن وقاَل لها:

ــ »�سكراً لِك، عليِك اأن ترحلي الآَن ول تعودي اإّل بعَد اأن اأهَبهُم ال�سعاَدة«.

حينئٍذ، �سبَحِت البجَعُة عائدًة اإىل حيُث اأَتْت كما لو اأّنها فِهَمْت كالَمه.
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َه اإىل امَلِلِك  م�سى الفاِر�ُص بنَي النا�ِص املنده�سنَي الذيَن ينظروَن بذهٍن �سارٍد اإىل امل�سَهِد، وتوجَّ

بكراَمٍة واأحنى راأ�َسُه باحرتاٍم:

ــ »جالَلَة املِلِك، اأدعو اهلل اأن ُيباِرَكَك لتدوَم �سهَرُتَك اإىل الأبد«.

َب به مبت�ِسمًا: تلّقى املِلُك �سالَمُه املهّذَب ورحَّ

ــ »اأُقدُِّر ُدعاَءَك، اأعَتِقُد اأن اهلَل اأر�َسَلَك اإىل هنا، اأهاًل و�سهاًل بك«.

 اأن 
َّ
ــ »جاللَتَك، جئُت اإىل هنا لأتباَرَز من اأجِل هذه ال�سيَِّدِة امل�سكينة. ولِكن، قبَل القتاِل علي

اأتاأّكَد من اأمٍر منها«.

َب منها و�ساأَلها: واقرَتَ

ــ »اأ�ستتمّكننَي من اللحظِة التي �ساأ�سِبُح فيها فاِر�َسِك، من الوثوِق بي والعَمِل بَتوجيهاتي؟«. 

َرَكَعْت اإل�سا وتعّهَدْت اأن تِثَق به:

ــ »بالتاأكيد. �سوَف اأتَبُعَك اإىل الأبد«.

ــ »هذا جّيد، والآن عديني ب�سيٍء واحد. من الآَن ف�ساعداً لن ت�ساأيل عن ا�سمي اأو اأ�سلي اأو من 

اأيَن اآتي. واإن خاَلفِت هذا الوعَد �سنكوُن كالنا تعي�سني. اأتفهمني؟«.

اٍت عّدٍة.
ّ
امتالأْت اإل�سا بالمتناِن والإلهاِم فوَعَدتُه بهّز راأ�ِسها اإيجابًا مر

. كيَف يل اأن اأخوَن ثَقَتَك واأنَت توؤِمُن برباءتي؟ اأرجوَك ل تقَلق. �ساأحاِفُظ 
ّ
ــ »اأنَت حاِر�سي الإلهي

على وعدي«.

للكونت  قاَل  ثّم  ُمبتهجًا  يَديها  بكلتا  ب�سّدٍة  واأم�َسَك  فحَمَلها  ال�ساِدقِة،  بثَقِتها  الفاِر�ُص  تاأّثَر 

تيلرامند:

ــ »كونت تيلرامند، كلُّ ما قلَتُه كان كِذبًا. الآَن، �سرنى عداَلَة اهلل«.
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 َ يغريِّ باأن  ون�سحوُه  منُه  تيلرامند  الكونِت  اأ�سِدقاُء  َب  اقرَتَ للفاِر�ِص  ا�ستَمعوا  اأن  بعَد 

راأَيُه.

. غريِّ راأيَك الآَن ول تباِرْزُه!«. ــ »يا �سديقي، ل يبدو اأّنه رجٌل عاديٌّ

َد تيلرامند قلياًل ل�ستمراِر النا�ِص باإقناِعِه بالعدوِل عن املبارزة، لكّنُه مل يبدِّل  تَردَّ

راأَيه.

ُل املوَت على اأن اأكوَن جبانًا. �ساأجَعُل هذا الوقَح الذي ظَهَر ب�سحٍر �رّشيٍر يدَفُع  ــ »اأف�سِّ

ثمَن فعَلِته. هّيا الآن!«.

عوا، واأمَر امللُك اأن تبداأَ املبارزُة، فبداأْت على وقِع �سوِت  عاَد النا�ُص اإىل اأماِكِنهم وجتمَّ

 اأّوًل، لكنَّ تيلرامند تفادى الهجوَم وردَّ �رشيعًا.
ِّ
الأبواق. هَجَم الفاِر�ُص ذو الدِّرِع الف�سي

الذي  الفاِر�ِص  اأماَم  النهايِة  تيلرامند يف  �سقَط  اأن  اإىل  متكافئًة،  مبارزُتهم  ْت 
ّ
اإ�ستمر

َع �سيَفُه على رقبتِه وحّذَرُه ب�سكٍل حاِزم: َو�سَ

َر يف خطيئِتك«. ــ »حياُتَك الآن بني يدّي. لكّنني �ساأعفو عنَك لُتَفكِّ

فَوَقَف ال�سعُب يحّيي الفاِر�َص الذي اأعفى عن الكونت تيلرامند، ويهِتُف لن�رِشه:

ــ »يعي�ص! يعي�ص الفاِر�ُص الرحوم!«.

تنّهَدْت اأورترود زوجُة تيلرامند، ونَظَرْت اإليِه عاِب�َسًة بنظَرٍة ميلوؤها اللوؤم.

ــ »من تراُه يكوُن هذا الرجُل الذي َجَعلني وزوجي تعي�َسني! ولكن، انتظروا و�سرَتوا..

�سوف اأنَتِقم«.
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يف تلَك اللَّيلِة، عّمِت الأفراُح ق�رَش اأنتويرپن. كان النا�ُص جميُعهم ي�ستمتعون بوقِتهم 

َرٍة من الليل. لكّن �سخ�سنِي فقط جل�سا عاِجَزيِن على الدرجاِت اأماَم الكني�سِة،  ل�ساعٍة متاأخِّ

الكونت  َق  اأمالِكهما. حدَّ باإبعاِدهما وم�سادرِة  امَلِلُك  اأَمَر  اإل�سا،  الثاأَر من  اأرادا  ولأّنهما 

و�َسَحَب  واِقفًا  فقَفَز  ذرعًا  و�ساَق  الكني�سِة  ناِفَذِة  من  يخُرُج  الذي  ال�سوِء  يف  تيلرامند 

اأورترود من يِدها:

ــ »ح�سنًا، انه�سي. يجُب اأن نرَحَل من هنا قبَل الفجر«.

َك 
َّ
عنا يف هذه احلالة. لن اأحتر ــ »لن اأذهَب من هنا قبَل اأن اأنتقَم من الَرُجِل الذي و�شَ

من هنا!«.

انَفَجَر الكونت تيلرامند غ�سبًا و�ساَح بها:

ــ »ماذا! اأنِت َجَعلتني هكذا! والآن، اأنا وغٌد جباٌن مل ي�ستِطع حّتى اأن يختاَر املوت. 

لُت اإىل هذه احلالة. اأمل تقويل اإّنِك راأيِت اإل�سا  لو مل ُتقنعيني باّتهام اإل�سا الربيئِة ملا و�سَ

اإنِك تتاآمريَن  اأعِرَف  اأن  ال�سكل؟ كان ل بدَّ يل  البحرية؟ مَل كذبِت بهذا  اأخاها يف  ُتغِرُق 

لت�سبحي زوجَة دوٍق بعَد اأن ُتبِعدي بالقّوِة اإل�سا باّتهامها زوراً«. 

َفَقَد الكونت تيلرامند اأع�ساَبُه، لكّن اأورترود تَكلََّمت ب�سوٍت اأعلى غرَي مباليٍة بكالِمه: 

قُت كلَّ اخلرِب، لِكنَّ تّنيَك باأن ُت�سِبَح دوقًا �ساَعَدين اأي�سًا.  ــ »نعم، هذا �سحيح. لَقد لفَّ

؟ اأنَت جباٌن ولو حتّليَت ب�شجاعٍة اأكرَب واأنَت تباِرُز 
ّ
ثّم، كيف ميِكُنَك اإلقاُء اللَّوِم كّلِه علي

ذاَك الفار�َص، لكنَت رِبحت«.
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َجَرَح كالُم اأورترود كربياء تيلرامند ف�رَشَخ:

ــ »عّم تتكّلمني؟ ذاَك الرجُل مر�َسٌل من عنِد اهلل. ل اأحَد ي�ستطيُع هزَمه!«.

نَظَرت اإليِه باحتقاٍر و�سِحكْت �ساِخَرًة:

ــ »مر�َسٌل من عنِد اهلل؟ اإذا َفَعْلَت ما اأقوُلُه لَك �سوَف ترَبح«.

َفُه  كاَن الكونت تيلرامند يدِرُك اأنها �رّشيَرٌة، لكّن كالَمها اأغواه اآِماًل باأن ي�ستعيَد �رَشَ

املفقود.

ــ »قويل يل الآن ما هي خّطُتك؟«.

َبت منه وقالت: اقرَتَ

ــ »اأتذُكُر ماذا طلَب الفاِر�ُص من اإل�سا اأن تِعَدُه؟ على الأرجح اأّن ك�سَف هوّيِتِه نقطُة 

ال�ساذجة لنجَعَلها  اإل�سا  اأن نحتاَل على  الوعد. لذا علينا  �سعِفِه ليطُلَب منها مثَل هذا 

ُتِخلُّ بالوعد«.

واأكَمَلت من دوِن توّقٍف:

الرُجَل  اإّن  القدمَيُة  الأ�ساطرُي  تقوُل  املخّطط.  هذا  َف�ِسَل  اإذا  اأخرى  طريقٌة  »وثّمَة  ــ 

الذي ميلُك قوى �سحرّيًة يخ�رُشها يف حال ُجِرَح حّتى ولو كان ذلك جرحًا ب�سيطًا. فاإذا 

ا�شتغّليَت نقاَط �شعِفه، �شرتَبُح بالتاأكيد«.

اأخرياً، اأ�رَشَق وجُه تيلرامند.

مُيِكنَك  وبذلك  حتمًا.  �سنفوُز  لك.  ُقلُتُه  ما  بالتحديِد  وافَعل  الأموَر  ت�سَتعِجِل  »ل  ــ 

ِفك«. ا�ستعادُة �رَشَ

 اجتمَع راأُيُهما حوَل فكَرِة النتقاِم وجَمعا يديِهما وذّكرا نف�َسيهما بالنتقام.



20



2121

يف هذه الأثناء، خَرَجْت اإل�سا اإىل ال�رشَفِة بالثوِب الأبي�ِص واأخذت تغّني َفِرَحًة. 

ــ »اعِرْف اأّيها الن�سيُم العليُل اأّن قلبي مليٌء اليوَم بالفَرح«.

ا�سَتَمَعْت اأورترود ل�سوِت اإل�سا العذِب ثّم َدَفَعِت الكونت تيلرامند من اخللِف قائلًة:

ــ »اأ�رِشع اإىل هناَك واهتمَّ بالفاِر�ِص واأنا �ساأذَهُب لأُقِنَعها«.

َبْت اأورترود من ال�رشَفِة وناَدت اإل�سا: ما اإن اختفى الكونت يف الظلمِة، حّتى اقرَتَ

.»! ــ »اإل�سا! اأرجوِك انظري اإيلَّ

كانت اإل�سا منغِم�َسًة يف الغناِء، لِكّنها �سعرْت بَرع�َسٍة يف داِخِلها عندما �سِمَعْت �سوتًا 

كئيبًا يناديها. 

ــ »اإل�سا، اأن�سيِت كلَّ �سيٍء عن هذه املراأة امل�سكينة؟«.

ــ »اأورترود! هذه اأنِت؟ ماذا تفعلنَي هنا؟«.

رداً على جواِب اإل�سا ال�رشيِح، بَكت اأورترود بياأ�ٍص اأكث واأحَنْت راأ�َسها.

ــ »اإل�سا �ساِمينا اأرجوِك. اأعمانا الَطَمُع باأن ن�سِبَح دوَقنِي فاّتهمناِك زوراً، لكّنني 

وزوجي نلنا العقاَب ونحُن ناِدماِن جداً«.

َف َطَلُب اأورترود املغِفَرَة حقَد اإل�سا عليها كثرياً، ل بل بالأحرى َك�ِسَب تعاُطَفها: خفَّ

ــ »يا اإلهي اأورترود! اأنا اآ�ِسَفة ل�سماِع ذلك. �ساأرى ما باإمكاين فعُله   

مل�ساعَدتِك. انتظري هنا للحظة«.

وابت�سمْت لها بحناٍن وَدَخلِت املنِزل. وعندما اخَتَفت اإل�سا، ارَت�َسَمِت ابت�سامٌة 

غريبٌة على وجه اأورترود:

طُت لها. انتظري اإل�سا، �ساأجَعُلِك    ــ »ت�سرُي الأموُر ب�سهولٍة كما خطَّ

تدَفعنَي ثَمَن الإذلِل الذي �سَعرُت به اليوم...«.
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على  اأورترود  ْت  فارَتَ خاِدمتنِي،  مع  ثانيًة  اإل�سا  ظَهَرْت  فرتٍة،  وبعَد 

ركبَتيها اأمام اإل�سا وَنَظَرْت اإليها بنظَرٍة مثريٍة لل�َسَفَقة:

 امل�سكني!«.
َ
ــ »اإل�سا.. اأرجوِك ارَحميني وزوجي

اأي  الفاِر�َص،  �ست�ساأُل  اإّنها  لها  وقاَلْت  اأورترود  احلنونة  اإل�سا  َعْت  �سجَّ

، اأن يعفَو عنهما. 
ّ
زوَجها امل�ستقبلي

التفاُهِم حوَلها قد  �سوَء  باأّن  اأورترود  الرحيِم، ظَنت  اإل�سا  نظراً ملوِقِف 

�ُسوَِّي فاأخَذْت تخاِطُب عقَل اإل�سا:

ــ »يف احلقيقِة اإل�سا، اأنا قِلَقٌة جّداً عليِك. عندما تغُمُر ال�سعاَدُة الإن�ساَن 

للهول،  يا  لرَن...  الطاِلع.  لِك  اأقراأُ  الن�سالل. ح�سنًا، دعيني  اإىل  البوؤ�ُص  مييُل 

اإيجاُد طريقٍة  اأكَث عنه، ميِكُنِك  اإن عَرفِت  َرُجُلِك قريبًا جداً. ولِكن  �سريَحُل 

لُتبقيِه معِك... يف الواِقِع اأنِت ل تعَلمنَي ا�سَمُه حّتى«.

ت�سّلَب وجُه اإل�سا من ال�سدَمِة لدى �سماِعها باأّن الفاِر�َص �سريَحُل عنها 

قريبًا. ومع هذا، نَظَرْت اإىل اأورترود مبت�ِسَمًة وقاَلْت:

ُتدِركي  مل  اأتبَعه.  واأن  بِه  اأوؤِمَن  اأن  رُت 
َّ
قر فلَقد  اأورترود،  تقَلقي  »ل  ــ 

ِك عنها، ح�سنًا،  بعُد عَظَمَة ال�سعاَدِة املتاأتيِة من الثقِة بالآخر. دعيني اأخرِبُ

فلندُخل«.

�سِخَرْت اأورترود يف قرارِة نف�ِسها من اإل�سا التي مل تغرّيْ راأَيها:

ــ »�ستتال�سى عاِجاًل اأم اآِجاًل، ثقُتِك الكبرَيُة. فلرَن كم �ستدوم«.

اأّما تيلرامند املختبئ يف زاِويٍة،  اإل�سا.  اإىل الَق�رِش مع  َدًة  وَدَخَلْت مرَتدِّ

ف�ساَهَد الأحداَث كلَّها وابَت�َسَم مبكٍر.

ــ »الآن �سينبُت اخلالُف يف الق�رِش، اأح�َسنِت اأورترود. �ستنجُح موؤامرُتِك 

و�ساأ�ستعيُد �رَشيف«.
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الق�رِش  اأبواُب  ُفِتَحْت  فجٍر جديد.  بدَء  الكني�َسِة  قّمِة  على  من  الأبواُق  اأعَلَنِت  التايل،  اليوِم  يف 

ُهم بع�سًا م�رشوريَن ببدء يوِمهم. وكانت وجوُه هوؤلِء النا�ص امل�سغولنَي  وَخَرَج اخلَدُم ُيَحّيـي بع�سُ

مفَعَمًة بالبهجِة والن�شاِط، فاليوُم يوُم زفاِف اإل�شا والفار�س.

ودّوى �سوُت بوٍق ُيعِلُن و�سوَل املِلك، فتوّقَف النا�ُص كلُّهم عن العَمِل واجتمعوا يرتّقبون.

وقَف امُلنادي اأماَم املِلِك واأعَلَن:

الذي غ�صَّ  تيلرامند  الكونت  ي�ساِعُد  ب�سّدٍة كلُّ من  �سيعاَقُب  اأّوًل،  �ساأتلو كِلمَة جالَلِته.  »الآن  ــ 

اأَمَر املِلُك باأن يطَلَق على الفاِر�ِص املر�َسِل من عنِد اهلِل ا�سَم حاِر�ِص  املحكَمَة بالأكاذيب. واأي�سًا، 

ُ قّواُتنا  برابنت. �سيقاُم اليوَم حفُل زفاٍف رائٍع لـ اإل�سا ڤون برابنت من الفاِر�ِص احلاِر�ِص، و�ستنَت�رشِ

بقياَدِة الفاِر�ِص احلاِر�ِص يف احلرِب �سّد الهنغاريني!«.

وما اإن انتهى امُلنادي، حّتى َهَتَف النا�ُص املجتِمعوَن فِرحنَي مباِركني. وبيَنُهم َوقَف الكونت 

تيلرامند وزوجُته اأورترود.

ــ »اأف�سحوا الطريق، �سّيدُة برابنت اآتية«.

اجَتَمَع  ور�سينًا.   طوياًل جداً 
ُّ
الن�سائي املوِكُب  رائعة. كان  باأثواٍب  ن�ساٌء  تراِفُقها  اإل�سا  َظَهَرْت 

َمْت اإل�سا بثوِب الزفاِف، علِت الُهتافاُت بني   الطريق. وحنَي تقدَّ
ّ
النا�ُص ملروِر املوِكِب على جانبي

ال�سعب:

ــ »تعي�ص! فليباركِك اهلل يا اإل�سا ڤون برابنت اأينما كنِت!«.

ــ »فليباركِك اهلُل وليُكن معِك دومًا!«.
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ويف اللحظة التي اأو�سكت فيها اإل�سا اأن تخطَو اأّوَل خطوٍة على دَرِج الكني�َسِة و�سَط هتافاِت 

ال�سعِب، قفزت فجاأًة اأورترود التي كانت خمتبئًة، واأوَقَفتها:

ــ »تراجعي اإل�شا! لن اأحتّمَل املزيد. اإّنني اأتعّذُب يائ�شًة بينما حتظنَي اأنِت مبوِكٍب كما لو 

كنِت ملكًة. اركعي الآن واطلبي ال�سماَح واعرتيف بخطيئتك!«.

اأجابت  ثّم  للحظٍة  اإل�سا �ساِمتًة  وَقَفْت  املفاجئ.  اأورترود  بعَد ظهوِر  املكاَن  ال�سكوُن  عّم 

بهدوٍء:

الُتِك كلُّها للغفراِن ليَلَة اأم�ص كذبًا؟ لقد خدعِتني جمّدداً«.
ّ
ــ »اأكانت تو�س

ــ »هاهاها! عمَّ تتَكّلمني؟ حتى الآن، يحظى زوجي الكونت تيلرامند باحرتاِم النا�ص ُكلِّهم، 

مع اأّنه ُطرَد ب�سكٍل غري عادل. ولكْن، من يكون الرُجُل الذي على و�سِك اأن ي�سبَح زوَجِك؟ من 

ت�سبحي  اأن  و�سك  على  التي  اأنِت  حّتى  ول  اأ�سَلُه،  يعِرُف  اأحَد  ل  هذا؟  برابنت  فاِر�ُص  يكوُن 

ُد 
ّ
 فعاًل من عائلٍة نبيلة؟ اإذاً، اأثبتي ذلك. لكّنِك ل ت�ستطيعنَي لأّنُه جمر

ٌ
زوجَته. هل هو متحدِّر

رجٍل ربَح قّوَته بال�سحِر لفرتٍة ق�سريٍة!«.

ــ »ل، هذا لي�َص �سحيحًا. اإّنه رجٌل نبيٌل ومقّد�ٌص، اأنا واثقٌة من ذلك تامًا«.

تَكلََّمْت اإل�سا بثقٍة يف وجه �سخرية اأورترود ولِكن، من ناحيٍة اأخرى، اأخذ ال�سكُّ يتغلغُل يف 

ك: ت بالكالِم امل�سكِّ
َّ
مكاٍن ما يف ذهنها. عَرَفْت اأورترود ما يجوُل يف خاطِرها، فا�ستَمر

ُد �سحر. يِجُب اأن جتعليه يعرِتُف بذِلك!«.
ّ
ــ »ل تكوين غبّيًة اإل�سا! اإّن قّوَة الفار�ِص هي جمر

يف هذا الوقِت، �ُسِمَع �سوُت البوِق معلنًا جميء املِلِك والفاِر�ِص الإلهي والنبالء.

ــ »ما هذا الإزعاج؟ ما امل�سكلة؟«.

نَظَرْت اإل�سا اإىل املِلِك والفاِر�ِص م�ستغيثًة:

ــ »جالَلَة املِلِك، �سّيدي! اأرجوكما �ساعداين. ل تزاُل اأورترود غرَي ناِدَمٍة على خطِئها وهي 

تلوُمني على ثقتي املطلقة بالفار�ص«.

بًا باأورترود و�ساَح بها: ا�ستَمَع الفاِر�ُص اإىل اإل�سا، فحّدَق غا�سِ

ــ »تنّحي جانبًا اأّيتها املراأُة ال�رّشيَرة. اأتعتقديَن اأّنه باإمكاِنِك ك�رُش هذه الِثَقة؟ ل جدوى من 

ذلك«.
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َم الفاِر�ُص واإل�سا نحو الكني�سِة، َخَرَج الكونت تيلرامند من بنِي احل�سوِد وقاطعُهما: وبينما تقدَّ

 ، ــ »ا�سمعوين جميُعكم. اأنا اأ�سُعُر بالإهانِة ل�سوء معاملتي. كان يف املبارزِة يف املحَكَمِة غ�صٌّ

لقد ا�ستخَدَم الفاِر�ُص ال�سحَر م�ستعينًا بقوى ال�رّش و�سّللنا تامًا«.

قفَز اجلنوُد وطّوقوا الكونت من كلِّ �سوٍب ماِولنَي اإيقاَفه، لكّنه �رَشَخ ب�سوٍت اأعلى:

ِته اأماَمكم؟ هذا الَرُجُل يخدُعنا  ــ »اإذا كاَن �رشيفًا من دوِن قواُه ال�سحرّيِة، فلَم ل يك�ِسُف عن هويَّ

بالكاِمل. نحُن خمدوعون!«.

ن�سَف  الفاِر�ِص  اإىل  وينظروَن  يت�ساءلون  النا�ُص  اأخَذ  الواثَقِة،  الكونت  �سوِت  نرَبِة  اإثِر  وعلى 

م�سدومنَي ون�سَف مرتّقبني. لكّن الفاِر�َص هزَّ راأ�َسُه بحزٍم:

ــ »ثّمَة �سخ�ٌص واِحٌد اأجيُب عن اأ�سئَلِتِه وذِلَك ال�سخ�ُص هو اإل�سا. َوحَدها ميِكُنها اأن ت�ساألني عن 

ا�سمي. اإل�سا هاّل �ساألِتني؟«.

ُه  �سُ
ِّ
يعر قد  ال�سوؤال  مثَل هذا  اأّن  َرْت يف  فكَّ ولِكّنها  واحَلريِة،  النزعاِج  تعابرُي  اإل�سا  َعَلْت وجُه 

ْت راأ�َسها �سلبًا �َسَعَر الفاِر�ُص بالرتياح. للخَطِر فال يجوُز اأن ت�ساأل. وحنَي هزَّ

ــ »�سكراً لِك اإل�سا على ثقتِك بي، لن تندمي على هذه الثقة«.

لوا على جواٍب وا�سٍح ِمَن الفار�ِص، غري اأّنهم مل يبدِّلوا  وبالرغم من اأّن امللَك والنا�َص مل يح�سُ

اإل�سا خلف امللِك والفاِر�ص. فانتهَز الكونت  راأَيهم بالوثوِق به. واأخرياً، بداأ موِكُب الزفاِف وَم�َسْت 

َب من اإل�سا ال�ساِمتة من دوِن اأن يراه اأحٌد وهَم�َص: َة واقرَتَ تيلرامند الفر�سَ

ُه  ري، يِجب اأن تكت�سفي �رشَّ ُه، َلْن َيرْتَكِك اإىل الأبد. �ساأزوُرِك الليلَة. تذكَّ ــ »عندما َتك�سفنَي �رشَّ

لتبَقي معه اإىل الأبد...«.

الكني�سِة وهي  اإىل  َهّداأْت نف�َسها وَدخلْت  اإل�سا يخِفُق ب�رشعٍة. لكّنها  َجَعَل هم�ُص تيلرامند قلَب 

ت�ُسدُّ على يديها. تَّ الزفاُف الذي نّظمُه املِلُك كما هو مّدٌد و�رشعان ما اأعَلَن قرُع اأجرا�ِص الكني�َسِة 

اإتاَم زواِجهما ال�سعيد. 
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ما اإن انتهى الزفاُف على خرِي ما يراُم حّتى امتالأ الق�رُش بالبهجِة والفرحِة والغناء. 

ومع حلوِل الظالِم، بداأ املدعّووَن بالعوَدِة اإىل مناِزِلهم، و�رشعاَن ما وَجَد الفاِر�ُص واإل�سا 

نف�َسيهما وحيديِن يف الغرَفِة اجلميلة.

ــ »الآن اأ�سبحنا زوجًا وزوجًة ر�سميًا. اأرجوِك، اأخربيني اإل�سا كم اأنِت �سعيدة«.

ل  اأف�سل؟  كِلمٍة  من  اأما  م�ساعري.  َف  ت�سِ اأن  ميِكُن  ول  جداً  ب�سيطٌة  �سعيَدة  »كلمة  ــ 

َف امل�ساِعَر اجلّيا�سَة يف داخلي«. ميكنني اأن اأِجَد الكالَم لأ�سِ

ٍة، لِكّن مالِمَح وجِه اإل�سا ال�ساِحكَة تغرّيت: وتباَدل الأفكاَر بِرقَّ

ــ »ل ميكنني حّتى يف مثل اأوقاِت ال�سعاَدِة اأن اأنادَيَك با�سِمك. اأرجوَك دعني اأقوُلُه ولو 

ٍة واِحَدة«.
َّ
ملر

ــ »اإل�سا طاملا نحن زوجاِن، لي�ست مهّمًة هذه الأمور. فاإن وِثقنا واأحبَّ اأحُدنا الآخر، ل 

يعود لتلَك الأموِر من قيمة«.

َك يل  �رشُّ ما  قْل  اأرجوَك  عنك.  �سيٍء  كلَّ  اأعِرَف  اأن  اأريُد  زوجُتَك  وب�سفتي  الآن  »ل،  ــ 

وحدي. دعني اأعِرُف املزيَد عنَك اأرجوك«.

ُّ عليِه فقاَل لها بهدوء: ْت ُت�رشِ
ّ
وا�سَتَمر

اأن  من  تّكنُت  لذلك  �سك.  اأدنى  دوِن  من  برباءِتِك  وِثقُت  لقد  اإل�سا،  في  توقَّ »اأرجوِك  ــ 

 الأ�سئلة«.
َّ
اأحاِرَب من اإجِلِك خماِطراً بحياتي. لذا اأرجوِك، ل تطرحي علي

لِكّن اإل�سا اأ�رشَّْت على �سوؤاِلها:

ــ »ماذا يِجُب اأن اأفَعَل لتبقى اإىل جانبي؟ اأنا قِلَقٌة جداً من فكَرِة اأن ترتكني يومًا. اأكاُد 

اأرى البجَعَة اآتيًة لتاأخذَك بعيداً. اأرجوَك قْل يل ما ا�سُمَك، من اأيَن تاأتي...؟«.

ــ »توّقفي! ملاذا ت�سَعنَي وراء التعا�سة؟«.
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يف تلَك اللحظِة، َدَخَل تيلرامند واأربَعٌة من اأن�ساِره ال�سيا�سّينَي اإىل الغرَفِة وهاَجموا 

الفاِر�ص.

ــ »انتبه!«.

ب�رشعة �سّلمْتُه اإل�سا ال�سيَف الذي كان على الأريكِة، فَهَزَم به تيلرامند على الفور. اأّما 

 
َ
وا �ساجديَن اأماَم الفار�ِص بينما اأُغمي

ّ
املهاجموَن الباقون، فا�ستوىل عليهِم اخلوُف وخر

على اإل�سا.

َنظَر الفار�ُص اإليها باأ�سٍف.

 للك�سِف عن نف�سي يف ح�سوِر 
ُّ
ــ »اإل�سا. ابتعَدْت �سعاَدُتنا كلُّها الآن… غداً �ساأ�سطر

امللِك واأُحاَكُم بعدل«.
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َع النا�ُس  حتَت     يف �شباِح اليوِم التايل، ومَع �رشوِق ال�شم�ِس الربتقالّيِة، جَتمَّ

�سجرِة احلكم. كاَن �سعُب برابنت ومن بينهم النبالُء واملِلُك ينتِظروَن الفاِر�َص ليقوَد احلرَب 

الوجِه  �ساِحَبَة  ت�سي  اإل�سا  كانَت  حّمالة.  على  رجٍل  جّثُة  و�سلْت  وفجاأًة،  الهنغارّيني.  �سّد 

بًا: ويتَبُعها الفاِر�ُص، فبداأ النا�ُص يت�ساءلوَن ما الذي حَدث. ومّلا راأى املِلُك الفاِر�َص، �ساأَلُه مرحِّ

ــ »اأقدُِّر جميَئك. من هذا الرُجُل الذي جَلبَتُه اإىل هنا؟ يف كلِّ الأحواِل، اإن ُقدَتنا اأنَت اإىل 

املعَرَكِة، ف�سوف ننت�رش«.

ــ »جاللَة املِلِك، اأَنا اآ�سُف جداً، َلكّنني ل اأَ�ستطيُع قياَدَة اجلي�ِص اإىل املعركة. جلبُت معي 

 �سوى قتِله. اأّما زوجتي 
ٌ
َة الكونت تيلرامند. ليلَة اأم�ٍص، هاجَمني فجاأًة، فلم يكن عندي خيار جثَّ

اإل�سا التي َخَدَعها، فلَقد خلفت بوعِدها يل«.

وعلى اإثِر كلماِت الفاِر�ِص، َعَلْت اأ�سواُت النا�ِص ومل ت�ستِطع اإل�سا رفَع عينيها كما لو اأّنها اأخطاأت.

ــ »مل يُعِد الآَن من �سبٍب لالختفاِء، لذلَك �َساأَْك�سُف عن ا�سمي واأ�سلي«.

َحَب�َص النا�ُص اأنفا�َسهم وانتظروا ما �سيقوُله يف َخِليٍط من القلِق والتوّقعات.

ا�سُمها مونت�سالفات. وتَتدُّ على  اإليها،  الو�سوُل  البعيِد، ل ميِكُن لأحٍد  ــ »ثّمَة قلعٌة يف 

جاِنِب القلَعِة اأرَوُع حديَقٍة، اإّنه املكاُن الأكُث جماًل يف العامل. ويف احلديقِة، كاأ�ٌص مقّد�سٌة 

ُخزَِّنْت يف داِخِلها قّوٌة غاِم�سٌة تتجّدُد بنزوِل حماماٍت من ال�سماء. هذه الكاأ�ُص مقّد�سٌة جداً 

ال�سخ�َص املختاَر  اأن ُت�سيَب من يراها بالعمى. لذا، فاإّن  اإليها، ولدَرَجِة  النَظِر  ِد 
ّ
حّتى ملجر

ُل على قّوٍة هائَلٍة ُتبِعُد اخُلَدَع   ليكوَن حاِر�َص الكاأ�ِص يكوُن اأطَهَر النا�ِص وبالتايل، يح�سُ

. بالإ�سافِة اإىل ذِلَك، ُيعطى احلاِر�ُص املر�َسُل           ال�سيطانّيَة كلَّها اأو ِظالَل املوِت اأينما حلَّ

ِته.                       اإىل مناِطَق خمتِلفٍة حلرا�َسِة اخلرِي، قوًى تزوُل ما اإن يِتمَّ الك�سُف عن هويَّ

                   لذِلَك ل يِجُب لأحٍد اأن ي�ُسكَّ بالفاِر�ص. اإّن لورد مونت�سالفات هو والدي،  

            واأنا فاِر�ُص الكاأ�ِص املقّد�سِة واأُدعى لوهنغرين!«.

َة الفاِر�ِص احلقيقّيَة، مدحوُه بامتناٍن اأكث. عندما عِلَم املِلُك وال�َسعُب هويَّ    

            كانت اإل�سا التي ا�سَتمعْت اإىل الفاِر�ِص من دوِن  اأن يعلَو على وجِهها 
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اأيُّ تعبرٍي، على و�َسِك اأن َتَقَع، فمدَّ لوهنغرين يديِه واأم�َسَك بها. 

 اأن اأتُرَكِك الآن«.
َّ
َلنا اإىل الِفراق. علي ــ »اإل�سا، مَل مل تثقي بي؟ عقُلِك ال�سعيُف اأو�سَ

ــ »ل. ل مُيِكُنني اأن اأتُرَكَك تذَهُب هكذا. اإنها غلطتي، اأرجوَك ل ترتكني«.

الِت اإل�سا ليبقى، َنظَر اإليها لوهنغرين حزينًا. ورغَم تو�سُّ

ني اإن مل اأُعْد قريبًا، �ست�ستاُء الكاأ�ص.  الذهاُب الآَن، لأنَّ
َّ
ــ »علي

وطالَب املِلُك وال�َسعُب اأي�سًا ببقائِه، لِكنَّ لوهنغرين هزَّ راأ�َسُه وقاَل 

ب�سوٍت �سعيٍف:

ــ »ل تقلق جالَلَة املِلك. ينتِظُرَك ن�رٌش عظيم. ثْق مبا اأقول«.
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ُه البجَعُة يف النهِر ثانيًة.
ُّ
 كالَمه، َظهَر املرِكُب الذي جُتر

َ
وحاملا اأنهى

ــ »اإّنها البجَعة! لقد عاَدِت البجَعة!«.

َبِت البجعُة ِمْن �سّفِة  اإل�سا متوّتريَن اإىل نظَرِة البجَعِة النبيَلة. وحنَي اقرَتَ َنَظَر اجلميُع وَمَعهم 

النهِر، انحنى لوهنغرين نحَوها، وكّلَم نف�َسُه قائاًل:

ــ »كنُت بحاَجٍة اإىل �سنٍة واِحَدٍة بعد لأُنِقَذَك بقّوِة الكاأ�ِص املقّد�سة. ولِكن، يف النهايِة، يبدو اأّنها 

الرحَلُة الأخرية«.

ثّم الَتَفَت اإىل اإل�سا وقاَل لها بينما ُي�سّلُمها البوَق وال�سيَف واخلات:

ــ »عندما يعوُد اأخوِك الذي اعتقدِت اأّنُه ميٌت، اأرجو اأن ت�سلِّميِه الأغرا�ص. وداعًا عزيزتي اإل�سا!«. 

، فَلم ي�ستِطع اأحٌد التكلُّم. َتعّلقْت اإل�سا بلوهنغرين ب�سّدٍة، 
ّ
دَم اجلميُع ل�سماِع اأّن غوتفريد حي �سُ

َلكنَّه َم�سى نحو النهِر من دوِن اأن ينظَر اإىل الوراء.

َخت: يف تلك اللحظِة، َخرَجت اأورترود من بني النا�ِص و�رشَ

اأنا َجعلُت غوتفريد يخَتفي،  للكّل.  �َساأَُقوُل احلقيقَة   ! البَطُل املتكربِّ اأّيها  اأتيَت  اإىل حيُث  »ُعْد  ــ 

 اإىل ال�سل�سلِة حوَل 
ْ
فحّولُتُه اإىل بجَعة. َح�سنًا، َيِجُب اأَْن َتْعرَف من هي هذه البجَعُة يف احلقيقة. اأنظر

ُعُنِقها! اإّنُه وريُث برابنت، غوتفريد!«.
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ــ »يا اإلهي.... كيَف ُيعَقُل اأن يحُدَث هذا؟«.

تها فجاأًة اأورترود، جعلِت النا�َص امُلجتمعنَي ي�رشخون. نَظَر لوهنغرين  تلَك احلقيقُة التي عر�سَ

اإىل اأورترود بحّدٍة وَرَكَع وبداأ �سالًة �سامتًة. عندما اأنهى �سالَتُه، انحدرْت حماماٌت بي�ساُء من 

ال�سماِء وحامْت حول املرِكب. فابَت�َسَم لوهنغرين وَنَزَع ال�سل�ِسلَة من ُعنِق البجَعة.

�َسة!«. ــ »لقد رحَمتَك الكاأ�ُص املقدَّ

 وَخَرَج 
َّ
ي  مرتديًا درَعُه الف�سّ

ِّ
وعلى الفوِر، َغِرَقِت البجعُة يف املاِء وعاَد غوتفريد ب�سكِلِه الأ�سلي

من املاء. �َسُحَبْت اأورترود لروؤيِة هذا امل�سَهِد وانهارْت لدى روؤيِتها غوتفريد بينما اأ�رَشَق وجُه اإل�سا 

من الَفَرح.

، لقد ُعدَت!«.
ٌّ
ــ »غوتفريد اأنَت حي

َبَحَثْت  اأحُدُهما الآخَر فِرَحني. راَقَبهما لوهنغرين �سعيَدين ثّم تركُهما ب�سمٍت. وحنَي  وعانَق 

عنه اإل�سا، كان قِد اختفى يف الأُفِق البعيد.

ــ »لوهنغرين! لوهنغرين! لوهنغرين!«.

 عليها وتوّفيت بنَي يدّي غوتفريد.
َ
�رَشَخْت تطُلُبُه حتى اأُغمي
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نبذة عن املوؤلِّف:

ويلهيلم ريت�شارد ڤاغرن

راً  اأّثَر ڤاغرن )1813 ــ 1883(، وهو اأحد اأبرز املوؤّلفني يف اأملانيا، على عَدٍد كبرٍي من الأ�سخا�ص يف الأوبرا املو�سيقّية. اأظهر اهتمامًا مبكِّ

راً باأخواِته اللواتي كّن مغّنيات اأوبرا وممّثالت. يف خالِل �سنواِته الدرا�سّيِة، ان�سبَّ اهتماُمُه على ال�سمفونّيات املو�سيقّية،  يف املو�سيقى متاأثِّ

ها، اأكث من اهتماِمه بدرا�ساِته الأكادميّية. بداأ ن�ساطاته املو�سيقّية بعَد دخوِلِه اإىل مدَر�َسة ليبزيغ املو�سيقّية، ولكْن، مل  يقراأ ويوؤلِّف ن�سو�سَ

َ قائَد اأوبرا دريزدين. عالوًة على ذلك، َك�ِسَب اإعجاب اجلمهور بعَد تانهويزر  َرة. بعَد ن�رِش الهوّلندي الطائر عام 1841، ُعنيِّ ُتعَرْف اأعماُلُه املبكِّ

يف العام 1845. اإىل جاِنِب حياِته املو�سيقيِة، اإهتمَّ بالثورة الجتماعيِة و�ساَرَك بطريَقٍة فّعالٍة يف الثوَرِة النا�سئة يف دريزدين عاَم 1849.

وبعَد اأن باءْت الإنتفا�سة بالَف�َسِل، ترَك اأملانيا واأظَهَر اهتمامًا لي�َص باملو�سيقى فح�سب، بل اأي�سًا بكتابِة الروايات. وعلى الرغم من 

 باإْعداد مقاطع املو�سيقى العظيمِة مثل حلَقة نيبلونغ.
َّ
ذلك، ا�ستمر

ة اأ�سطورّية قدمَية ُعرفت يف اأملانيا واأوروبا ال�سمالّية، واأ�ساَف اإليها �سخ�سّياٍت حقيقّيًة  كَتَب ڤاغرِن نف�ُسُه لوهنغرين بال�ستناِد اإىل ق�سَّ

كاملِلِك هرنيخ در ڤوغلر، فاأ�سَبَحْت اأكَث اأعماِلِه الأوبرالّية �سهرًة حوَل العامَل. اأقيَم عر�ُص لوهنغرين الأّول على م�رَشِح ڤيمار الوطني يف 28 

اآب 1850. ولكْن، يف ذِلَك الوقِت، كاَن ڤاغرن خاِرَج اأملانيا فلم ي�ستِطع احل�سور.

اإ�سافًة اإىل لوهنغرين، ُعرفت اأوپريات رئي�سية اأخرى لڤاغرن، مثل تري�ستان واأيزولت، وپار�سيڤال.
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نبذة عن الرّ�شام:

كيم، جانغ �شيون

�سْت جانغ �سيون كيم بالت�سميم الب�رشي يف جاِمَعة هونغ-اإك يف �سيول يف كوريا وَدَر�َسْت الت�سوير ونالت �سهادًة بالدرا�سات العليا  تخ�سَّ

َرة وهي تعَمُل حالّيًا كر�ّسامٍة للكتِب امل�سّورة. وَّ �ِص امُل�سَ يف الوليات املّتحدة. ُمِنَحْت جائَزة العفريت الذهبي )دو-كي-بي( للق�سَ

ِة تخُلُط الألوان املائّية باأقالِم الر�سا�ِص   ت�َستمتُع با�ستعمال الألوان املائّية عادًة لنقاوتها ونظافتها، ولكْن، عندما تهداأ اأحداُث الق�سَّ

اأو الأكريليك  اأو ال�رشعة، فت�ستعمُل الفّن الت�سويري  اإذا احتاَجِت الر�سمُة اإىل املزيد من احلركِة القوّيِة  اأّما  اإلخ.  واأقالِم التلويِن الر�سا�سّية 

واألواَن البا�ستيل الزيتّية وفقًا للحاجة.

َة يف جوٍّ هادٍئ وم�ستِقر. �ساَمُة الق�سّ
ّ
تتطّور لوهنغرين طبقًا حلالة ال�سخ�سّية العقلية. ومبا اأّن نهايتها حزينة، تقوُد الر

ّورت بالألواِن الهادئِة عاّمًة، تعاِك�ُص األواُن ال�سخ�سّيات الأ�سا�سّية تلَك امل�ستعَمَلة يف اخللفّية. َر�َسَمِت اجلزء  وبالرغم من اأنَّ الر�سوم �سُ

حيث َتتعّهُد اإل�سا اأمام لوهنغرين، با�ستعماِل رموز كلٍّ ِمْن الرمِح والدرِع والَعَلم. بالإ�سافِة اإىل ذلك، وللتفِرَقة ما بني اإل�سا واأورترود، َر�َسَمْت اإل�سا 

ًة ذاُت �سعٍر اأ�سود. ُيظِهُر هذا  �سخ�سّيًة �سعيفة �سقراء، بينما اأورترود �سخ�سّيًة قويَّ

الختالف �سخ�سّيتيهما املختِلفتني: �سخ�سّية اإل�سا الهادئة وال�سلبّية، و�سخ�سّية 

اأورترود اجل�ِسَعة التي تقِنُع زوجها با�ستعاَدِة القّوِة وال�سهَرة.



لوهنجرين
قميص أخير






